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 الصفحة 

 االمنية  االمنية 
 أعلـــن العميد محمد الصبـــر مدير ادارة االعـــالم االمني والناطق  الصفحة  الصفحة  الصفحة  الصفحة 

الرسمي باسم وزارة الداخلية ان وزارة الداخلية تؤكد بخصوص أداء 
فريضة احلج هذا العام بالنسبة للمواطنني الكويتيني انه بعد التنسيق 
واالتصال بالســـلطات السعودية املختصة، تؤكد ان املواطن الكويتي 
يستطيع أداء فريضة احلج هذا العام سواء بالبطاقة الذكية أو بجواز 

السفر وال صحة ملا أشيع خالف ذلك. 

 الصبر: المواطن الكويتي يستطيع الحج
  بالبطاقة الذكية أو جواز السفر

عدل
و حماكم

 إعداد: مؤمن المصري 

 الجويهل ينوي مقاضاة ٢٢ نائبًا
  بدعوى فبركة حلقات «السراية»

 .. وتؤيد براءة وافد من تهمة خطف آسيوية

 «االستئناف» تمتنع عن النطق بعقاب مواطن 
اتهم بالجهاد في أفغانستان

 علمـــت «األنبـــاء» من
أن  مطلعـــة    مصـــادر 
السياسي محمد  الناشـــط 
اجلويهل عقـــد عزمه على 
تقدمي شـــكوى تزوير أمام 
النيابـــة العامة ضد جميع 
من تقدم بشكوى ضده في 
النيابة العامـــة ومنهم ٢٢ 
نائبا في مجلس األمة مبررا 
ذلك بأن هنـــاك فبركة في 
األشرطة واألقراص املدمجة 
العامة  التي قدمت للنيابة 
ضده، واخلاصة ببرنامجه 

«السراية».
  وقـــال اجلويهـــل إن الكثيريـــن يقومون 
بتسجيل حلقات برنامج «السراية» الذي تبثه 
قناة «السور» وتقدم بعد ذلك األقراص املدمجة 
واألشـــرطة وهي غير أصلية ويتم فبركتها 

وتنسب الي وقائع زورا وبهتانا.
  كانت النيابة العامة قد أخلت مؤخرا سبيل 
اجلويهل بال ضمان بعـــد التحقيق معه في 

شـــكوى تقدم بها عدد من 
نواب مجلـــس األمة منهم 
البراك وضيف اهللا  مسلم 
ابورميـــة ومحمـــد هايف 
وجمعان احلربش وغيرهم 
على خلفية إحدى حلقات 

برنامج السراية.
  ونفى اجلويهل االتهام 
املوجه إليه جملة وتفصيال، 
مؤكدا أن القانون الكويتي ال 
ينطبق على قناة «السور» 
كونها تبث من خارج الكويت 
وليـــس لـــه أي عالقة بها 
مطالبا بالبحث عن صاحب 

القناة وفقا لعقد البث.
  يذكر أن النيابة العامة حفظت شكوى أمن 
الدولـــة التي تقدم بهـــا احملامي محمد منور 
وستنظر اجلنايات جلسة التظلم خالل الشهر 
اجلاري في حني أحالت الشـــكوى الرئيسية 
والتي حجز على أثرها اجلويهل في امن الدولة 

إلى اإلدارة العامة للتحقيقات.  

 قضت الدائرة اجلزائية 
اخلامسة مبحكمة االستئناف 
أمس برئاســـة املستشـــار 
إبراهيـــم العبيد وعضوية 
املستشارين لطفي ساملان 
وعلي حســـني نصر، وفي 
حضور رئيس أمناء ســـر 
الدوائر اجلزائية ســـامي 
العنـــزي، بتعديـــل حكم 
محكمة أول درجة القاضي 
بحبس مواطـــن أربعيني 
ثالث ســـنوات مع الشغل 
وكفالة لوقف النفاذ وقضت 
باالمتناع عن النطق بعقابه 

على أن يقدم تعهدا بغيـــر كفالة يلتزم فيه 
بحسن السير والسلوك ملدة سنة في قضية أمن 
الدولة رقم ٢٠٠٩/١٦ املتهم فيها باالشتراك مع 
آخرين في القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية 
(أفغانستان) مبحاربة قوات التحالف املوجودة 
على أراضيها. وكانت محكمة اجلنايات قد قضت 
بحبس املتهم ثالث سنوات وأمرت بكفالة ألف 
دينار لوقف النفاذ. وتخلص واقعة الدعوى 
فيما شـــهد به ضابط مباحث أمن الدولة بأن 

حترياته السرية دلت على أن 
املتهم (خ.غ.) قد سافر إلى 
إيران بالتنسيق مع أشخاص 
مجهولني متهيدا لدخوله إلى 
دولة أفغانســـتان حملاربة 
قـــوات التحالف بها، حيث 
التقى مع هؤالء األشخاص 
الذين طلبوا منه دعما ماليا 
للمقاتلني ضد قوات التحالف 

في أفغانستان.
  فاتفـــق معهم على ذلك 
وأمدهم مببلغ ســـتة آالف 
دوالر ســـلمها ألحدهم ثم 
عاد إلـــى الكويت، وأضاف 
أن املتهم واصل إمداداته لهم مببالغ وصلت في 
مجملها إلى سبعة وعشرين ألف دينار كويتي 
على فترات زمنية، ثم ســـافر إلى السعودية 

ألداء العمرة.
  وهناك ألقي القبض عليه بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٨ 
بتهمة متويـــل جهات إرهابية محظورة، ومت 
حجزه بالسعودية قرابة سنة وأربعة أشهر، 
إال أنه لم يحاكم هناك ومت تسليمه للسلطات 

الكويتية بتاريخ ٢٠٠٩/٦/٢١.

  أيدت الدائرة اجلزائية 
الثانية مبحكمة االستئناف 
أمس برئاسة املستشار نصر 
ســـالم آل هيـــد وعضوية 
املستشارين محمد بيومي 
ود.السيد جبر وأمانة سر 
عادل العوضي حكم محكمة 
أول درجة القاضي بتبرئة 
وافد من جنسية عربية من 
تهمة خطف ومواقعة وافدة 

آسيوية.
واقعـــات    وتتحصـــل 
الدعـــوى فيما شـــهدت به 
املجني عليها والتي تعمل 

خادمة بأنها في يوم الواقعة وأثناء تواجدها 
مبنطقة الفروانية للبحث عن عمل استدرجها 
املتهمان األول (العربي) والثاني (آســـيوي) 
وأخرى من جنسيتها لم تعرف أي بيانات عنها 

مدعني أنهم سيوفرون لها عمال مناسبا.

  ومن ثـــم اصطحبوها 
إلى مســـكن املتهـــم األول 
واحتجزوها هنـــاك وقام 
املتهمـــان األول والثانـــي 
باالعتداء عليها جنســـيا، 
وأضافت املجني عليها أن 
املتهم األول ســـرق هاتفها 
النقال ومبلغ خمسني دينارا 
كان بحوزتها، وقد متكنت 
من الفـــرار من املكان الذي 
احتجزوهـــا فيه في اليوم 

التالي.
  وبتاريـــخ ٢٠٠٩/١٠/١٨ 
قضت محكمـــة اجلنايات 
غيابيا بحبس املتهم األول عشر سنوات مع 
الشغل والنفاذ، عارض املتهم في احلكم فقضت 
احملكمة بإلغائه وقضـــت ببراءته من التهم 
املسندة إليه، استأنفت النيابة العامة احلكم 

للثبوت فقضت احملكمة بحكمها املتقدم.

 محمد اجلويهل 

 املتهم بسرقة ٢٠ ألف دينار وصورة له داخل موقع اجلرمية 

 املستشار إبراهيم العبيد 

 املستشار نصر سالم آل هيد 

 «الداخلية» تواصل بحثها عن لص «لطش» ٢٠ ألف دينار
  من محل مالبس مدعومة بصورة ألحداث الجريمة

 هاني الظفيري
  عممت وزارة الداخلية على عدد من اجهزتها األمنية 
صورة شخص يرتدي املالبس الوطنية متكن من سرقة 
٢٠ ألف دينار من داخل محل مالبس في ســـوق جتاري 
شهير في منطقة الرقة، فيما قال مصدر امني ان مرتكب 
جرمية السرفة لم يكن يعي ان هناك كاميرات تترصده 
أثناء تنفيذه للجرمية، الفتا الى ان هذا االعتقاد جاء جراء 

ثبات املتهم واتزانه لدى دخوله للمحل.
  وكان محل جتاري للمالبس اكتشف املوظفون بداخله 
تعرض واجهة احملل للكســـر وسرقة ٢٠ ألف دينار من 
داخله حيث مت فحـــص كاميرا احملل ليظهر اللص دون 

غطاء وجه وغير ملثم.
  وقال مصدر امني انه مت تكليف إدارة بحث وحتري 
محافظة الفروانية بالقاء القبض على اجلاني مشـــيرا 
الـــى ان رجال االمن يقومون بتحريات مكثفة بســـرعة 
ضبـــط اجلاني. وأضاف املصدر: كان املتهم حريصا في 
كل مراحل اجلرمية ولم يترك بصمة في موقع اجلرمية 
حيث حرص علـــى وضع قفاز قبل ان ينفذ اجلرمية إال 
أنه لم يدرك ان ســـرقته موثقة بالصوت والصورة من 

خالل كاميرات املراقبة. 

 لم يترك بصمة له وكان واثق الخطوات

 آسيويان يسقطان بربع كيلو 
ماريغوانا و١٥٠ دينارًا مرقمة

 المسروقات بلغت ٢٠٠ ألف دينار

  ضبط تشكيل عصابي
  متخصص في سرقة محالت الذهب

 أمير زكي
  أحال وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون األمن اجلنائي مدير 
عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات اللواء الشيخ أحمد اخلليفة الى 
نيابة املخدرات يوم امس آســـيويني عثر معهما على ربع كيلو من 
مادة املاريغوانا واعترف اآلســـيويان بأنهما يتاجران في املخدرات 

لصالح شخص جار القبض عليه.
  وقال مصدر امني ان مدير إدارة املعلومات ومساعده كلفا مبالحقة 
اآلســـيويني وضبطهما حيث شكل مدير إدارة املعلومات فريق عمل 
استطاع استدراج اآلســـيويني لبيع كمية من املاريغوانا مقابل ١٥٠ 
دينارا مرقمة بعلم النيابة العامة وارشدا عن شريكهما وكمية أخرى 

يحتفظان بها في غرفة مهجورة. 

 محمد الدشيش
  متكن رجال ادارة مباحث محافظة حولي من ضبط تشكيل عصابي 
يضم ثالثة من املواطنني ارتكبوا العديد من سرقات احملالت في عدة 

مناطق بالبالد.
  وقـــال بيان لوزارة الداخلية ان املعلومـــات الواردة من املصادر 
الســـرية قد أشارت الى قيام املذكورين بســـرقة العديد من محالت 

بيع الذهب.
  وأضاف البيان انه مت ضبط اثنـــني منهما، وقد اعترفا بارتكاب 
هذه اجلرائم وانهما قاما ببيع الذهب خارج البالد خوفا من انكشاف 

أمرهم.
  من جهته، قال مدير ادارة مباحث محافظة حولي العقيد عبدالرحمن 
الصهيل ان التشكيل العصابي كان يرتكب جرائمه عن طريق كسر 
اقفال احملالت، وكذلك عن طريق الدخول من فتحات التكييف ليال، 
مشـــيرا الى أن املتهمني بدأوا ارتكاب جرائمهم مع عطلة عيد الفطر 
واستمرت جرائمهم حتى ألقي القبض عليهم، الفتا الى ان مسروقاتهم 

تقدر بـ ٢٠٠ ألف دينار. 

 اآلسيويان وأمامهما املضبوطات 

 اثنان من أصل ثالثة شكلوا تشكيال عصابيا 

 اللواء د.مصطفى الزعابي متوسطا عددا من أعضاء اللجان في مؤمتر وزراء الداخلية

 القبض على تاجر سالح
  أطلق النار عشوائيًا في الصليبخات

 ٦ شبان يقتحمون شقة ممرضات
  في الفحيحيل من أجل السرقة

 الزعابي: «الداخلية» تحظر
  إقامة مخيمات في منطقة الصبية

 عبداهللا قنيص
  أبلغت وافدة فلبينية تعمل ممرضة عن اقتحام 
٦ أشخاص شقتها واعتدائهم عليها وعلى زميلتيها 

بالسكن وسرقة اموالهن.
  وقالت الفلبينية في بالغها انها وبعد عودتها 
من عملها واثناء فتحها باب شـــقتها حيث تقطن 
مع زميلتيها فوجئت بـ ٦ أشخاص يرتدون الزي 
الوطني يقتحمون الشقة ٣ منهم اقتحموا الشقة 
من الباب األمامي و٣ آخرون تسللوا النافذة، حيث 

تقع شقتها في الطابق األرضي.
  وقامـــوا بالتعـــدي عليهن بالضـــرب وقاموا 

باحتجازهن وبدأوا يفتشـــون الشـــقة بحثا عن 
املصوغات والذهب واألموال وقالت الفلبينية ان 
املقتحمني الســـتة وعندما لم يجدوا شيئا قاموا 
ببعثرة محتويات الشقة بالكامل والذوا بالفرار 
وقال مصدر امني انه فور تقدمي البالغ توجه رجال 
األمن واألدلة اجلنائية الى شقة الفلبينيات ومت 

رفع البصمات وذلك لكشف هوية املقتحمني.
  هذا وقدمت الفلبينية اوصاف اللصوص الى 
رجـــال مباحث الفحيحيل للتحـــري عن اجلناة 
لتقدميهم للتحقيق وسجلت قضية دخول مسكن 

بقصد ارتكاب جرمية. 

 أمير زكي
  أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون 
ان  الـزعابي  اللـــــواء د.مصطــفى  العمليــات 
جمـيع اعضاء اللــجان االمـنية التي شــاركت 
في اجــتمـــاع وزراء الداخليـــة لدول مجـلس 
التعاون الخليجي نفذوا خطة وزارة الداخلية 
بشـــأن الترتيبات الستضافة وزراء الداخلية، 
مـشيرا الى ان جميع اللجان عملت كفريق واحد 
سواء في مرحلة االستعداد للمؤتمر أو خـالل 

أنشــطته.
  وأشـــار اللواء الزعابي الى أن خطة وزارة 

الداخلية والتي أشـــرف عليها وزير الداخلية 
الفريق ركن متقاعد الشيخ جابر الخالد ووكيل 
وزارة الداخلية الفريق احمد الرجيب تم االلتزام 
بها بدقة متناهية، مشيدا بكل الجهود التي بذلها 

أعضاء اللجان المختلفة.
  على صعيد آخر، قال الزعابي ان توصيات 
اللجنـــة العليـــا لالحتفال باليوبيـــل الذهبي 
لالستقالل ومرور ٢٠ عاما على تحرير الكويت، 
قررت عدم السماح للمواطنين والمقيمين بإقامة 
المخيمات أو الشاليهات المتنقلة بمنطقة الصبية 

على جانبي طريق العرض العسكري. 

 عبداهللا قنيص
  «كنت استعد لعرس ابن عمي بتجريب السالح 
الناري»، هكذا برر مواطن ألقي القبض عليه يوم 
امس اسباب اقدامه على اطالق النار بشكل عشوائي 

فجرا على مقربة من احد مساجد الصليبخات.
  وكان بالغ عن اطالق نار مساء اول من امس 
على مقربة من مسجد في الصليبخات قد حظي 
باهتمام مدير ادارة بحث وحتري محافظة العاصمة 
والذي بدوره طلب من ضابط مباحث املنطقة الرائد 
سعد النمشان تكثيف التحريات لضبط اجلاني 
وعليه قام النمشان ووكيل ضابط عادل الصانع 
باســـتدعاء عدد من شـــهود العيان الذين حددوا 
مواصفات مركبة محددة ومت عمل التحريات عن 

املركبة ليتبني لرجال املباحث ان صاحب املركبة 
من ارباب السوابق في جتارة السالح وسبق اتهامه 
في عام ٢٠٠٨ بقضية حيازة سالح واالجتار في 

بيع ذخائر.
  واضـــاف املصدر: اســـتطاع رجـــال املباحث 
وبالتعاون مع شركة اتصاالت حتديد مكان املتهم 
في بر كبد حيث مت االنتقال الى حيث يتواجد وألقي 
القبض عليه واعترف بأنه اطلق النيران لتجربة 
سالح كالشينكوف سيستخدمه لالحتفاء بعرس 
ابن عمه واحيل املتهم بعد ضبط سالح اجلرمية 
الى النيابة محمال بعدة قضايا منها حيازة سالح 
وذخيرة دون ترخيص واستخدام سالح ناري في 

اماكن آهلة بالسكان. 

 الحضيري: نزاهة قضائنا الكويتي ال منتهى لها ونعد المساهمين بأرقى الخدمات 

 إلغاء قرار «الشؤون» بحل تعاونية العدان والقصور 
والمحكمة تحدد ١٠٠٠ دينار تعويضًا لكل عضو

 محمد راتب
  اصدرت محكمة درجــــة أولى يوم امس 
اخلميس حكمها بالغاء قرار وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل املتعلق بحل مجلس ادارة 
جمعية العدان والقصور التعاونية والذي 
كان اصدره يوم اخلميس الثامن عشــــر من 

شهر مارس املاضي.
  وقال رئيس مجلس ادارة جمعية العدان 
والقصور راشد احلضيري ان القضاء الكويتي 
اصدر حكمه العــــادل بعودتنا وعودة بقية 
اعضاء مجلــــس االدارة الــــى رأس عملهم، 
وببطالن القرار الصادر عن وزارة الشؤون، 
مشــــيرا الى ان احملكمة حددت مبلغ  ١٠٠٠ 
دينار تعويضا لكل عضو من اعضاء مجلس 

االدارة املنحل.

  واضاف احلضيري ان قرار حل مجلس 
االدارة والــــذي اصدره الوزير كان في اطار 
فرز جمعية القرين «سابقا» وتقسيمها الى 
جمعيتني هما «العدان والقصور» و«القرين 
ومبارك الكبير» وهي سابقة في ميدان العمل 
التعاوني لم حتدث قبل ذلك، مشيدا بنزاهة 
القضاء الكويتي وبحكمته في اعادة احلق الى 
اصحابه، وقال: اننا نحمد اهللا أوال وأخيرا على 
اعادة االعتبار لنا، ونعد اخواننا املساهمني 
بالعمل اجلاد لتطوير اجلمعية وحتســــني 
املركز املالي لها، واالرتقاء مبستوى اخلدمات 
وحتقيق اعلى نسبة من األرباح، وتفعيل املزيد 
من االنشطة على جميع املستويات التعليمية 
والترفيهية والرياضية املتنوعة والتي تصب 

في مصلحتهم ومصلحة املنطقة. 


